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ARNOLD KORDASIEWICZ 

Stacja kolejowa w Pi awie Górnej 

Wiek XIX by  okresem rozwoju nauki i techniki. Pocz tek i koniec stule-

cia ró ni y si  tak bardzo, e ycie ludzi wywróci o si  do góry nogami. To 

wówczas powsta y: fonograf, telefon, arówka, rower, silnik elektryczny, 

samochód oraz kolej, która w 1858 roku dotar a do Pi awy. Dzi ki niej spo-

kojna podsudecka wie  zmieni a si  w uprzemys owion  miejscowo , a po-

wsta e wówczas fabryki by y najnowocze niejszymi w powiecie. Na prze o-

mie XIX i XX wieku, najbardziej dynamicznym okresie w rozwoju stacji, 

odprawiano st d 300 pasa erów dziennie. 

Cho  dzisiejsza stacja w Pi awie Górnej lata wietno ci ma ju  za sob ,

a ruch pasa erski liczy kilka osób w ci gu dnia, to oprócz warto ci historycz-

nej i architektonicznej jest ciekawym przyk adem lokalnego w z a, który po 

latach zapa ci znów funkcjonuje g ównie dzi ki przewozom towarowym 

z pobliskiej kopalni surowców skalnych
1
.

Budowa linii kolejowej Dzier oniów – Z bkowice l skie 

Gdy 9 VII 1856 roku Towarzystwo Kolei Wroc awsko – widnickiej 

(Breslau–Schweidnitz–Freiburger Eisenbahngesellschaft, dalej BFE) uzyska-

o koncesj  na budow  odcinka kolejowego z Dzier oniowa do Z bkowic 

l skich, prawdopodobnie nie przypuszcza o, e b dzie to tak trudne. Pocz t-

kowe próby poprowadzenia linii wzd u  Pi awy Dolnej (Nieder Peilau) i Pi a-

wy Górnej (Ober Peilau) nie powiod y si  z powodu ogólnej niech ci do tego 

nowoczesnego, jak go wówczas postrzegano, rodka transportu, a tak e ma ego 

zainteresowania ze strony tutejszych urz dów [5]. Jednak najtrudniejsze 

                                                          
1
 W niniejszej pracy, poza materia ami ród owymi i cytowan  literatur , wykorzystano tak e

wywiady autora z by ymi pracownikami stacji i mieszka cami ulicy Kolejowej w Pi awie 
Górnej. 
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dopiero mia o nadej . Problemy zacz y si  w 1857 roku, gdy przyst piono 

do procedury nabywania gruntów. W a ciciele nie wyrazili zgody na sprze-

da  za cen  proponowan  przez BFE. Rozpocz to wi c, ci gn cy si  miesi -

cami, proces przymusowego wyw aszczenia, który umo liwi  rozpocz cie

prac dopiero na wiosn  1858 roku. Budow  odcinka rozpocz to od Dzier o-

niowa w kierunku Pi awy Górnej
2
.

Nowa linia bieg a przez trudn  do przebicia – zbudowan  z litej ska y – 

Gór  Koguci  we Wzgórzach Gilowskich. Jak si  wkrótce okaza o, jedynym 

sposobem na wytyczenie trasy by o wydr enie w skale 300 - metrowego 

wykopu o g boko ci dochodz cej do 13 metrów. Praca kilkuset robotników 

przy robotach strzelniczych i ziemnych wywo a a du  sensacj  w ród 

mieszka ców okolicznych miejscowo ci. Niemal codziennie przybywali 

t umnie na miejsce prowadzonych robót, aby obejrze  plac budowy. Dzienni-

karze lokalnego czasopisma „Reichenbacher Wochenblatt” z 24 IV 1858 

roku tak opisywali to historyczne wydarzenie: „Prace podzielone zosta y

pomi dzy kilka grup, z których pierwsza borowa a dziury pod materia  wybu-

chowy. Po wywierceniu 50 otworów wsypywano do nich materia  wybucho-

wy. Po zapaleniu lontu wszyscy oddalali si  po piesznie i nast powa  wy-

buch, g o no ci  porównywany do wystrza u armatniego. Kolejna ekipa 

przyst powa a do wybierania skruszonych ska . Wi ksze g azy usuwano 

z wykopu za pomoc  prostego d wigu przesuwanego na szynach umieszczo-

nych ponad szachtem. Ca y cykl powtarzany by  5 – 6 razy dziennie3
”.

Tak powsta , podziwiany do dzi , w wóz kolejowy w Górze Koguciej. 

W czerwcu 1858 roku oddano trakt z Dzier oniowa do Pi awy Górnej, a po-

czenie z Z bkowicami l skimi uzyskano w po owie pa dziernika po 

przebiciu si  przez Wzgórza Gumi skie ko o Kluczowej [5]. Prace na tym 

ponad 21 – kilometrowym szlaku trwa y dwa lata. 21 X 1858 roku rozpocz

si  ruch towarowy, a siedem dni pó niej nast pi o oficjalne otwarcie pi aw-

skiego dworca i odcinka z Dzier oniowa do Z bkowic l skich. Tego dnia 

o godzinie 12:00 z Dzier oniowa przez Pi aw  Górn  do Z bkowic l skich 

wyruszy  od wi tnie udekorowany poci g, którego na ka dej ze stacji wita y

t umy. Po uroczystym obiedzie w Z bkowicach l skich sk ad (o godzinie 

                                                          
2
 Pierwotny projekt linii Dzier oniów – Z bkowice l skie przewidywa  tras  inn  ni  obecna. 

Wed ug projektu nadin yniera Cochiusa mia a ona biec na zachód od Pi awy Dolnej i Pi awy 

Górnej. Po mini ciu obu wsi skr ca a na po udniowy wschód w kierunku Kopanicy – obecnie 

cz  Pi awy Górnej, a nast pnie bieg a na po udnie pomi dzy wsiami Sulis awice i Brodzi-

szów do Zwróconej w powiecie Z bkowickim. Od Zwróconej do Z bkowic l skich prowa-
dzi a wzd u  drogi Niemcza – Z bkowice (obecnie droga krajowa nr 8). 

3
 „Reichenbacher Wochenblatt” nr 33, 24.04.1858. 



50

18:00) powróci  do Dzier oniowa. Ruch przewozowy rozpocz to oficjalnie  

1 XI 1858 roku. Czas przejazdu z Dzier oniowa do Z bkowic l skich trwa

35 minut, a cena biletu za przejazd wagonem 3 klasy wynosi a 8 srebrnych 

groszy 
4
.

Ryc. 1. Wykuty w skale „w wóz” kolejowy w Górze Koguciej. Fot. A. Kordasiewicz 

Stacja ‘Gnadenfrei’ 

Dworzec, zgodnie z XIX - wieczn  tradycj , zbudowano na obrze ach Pi-

awy, oko o 2 kilometry od centrum. W charakterystycznym budynku z czer-

wonej ceg y mie ci y si  biura, pomieszczenia dy urnego ruchu, kasa bileto-

wa, kasa baga owa i poczekalnia. Na pi trze znalaz y si  mieszkania s u bo-

we dla pracowników stacji. Przy przeje dzie kolejowym wzniesiono dom dla 

personelu dworca (obecnie ul. Kolejowa 4), a nieopodal stacji postawiono 

ubikacje, równie  z czerwonej ceg y. Ca y teren ogrodzono drewnianym p o-

tem. Stacji nie nadano nazwy Ober Peilau (Pi awa Górna), lecz Gnadenfrei,

od powsta ego na jej terenie w 1743 roku osiedla Braci Morawskich. 

                                                          
4
 “Reichenbacher Wochenblatt” nr 87, 30.10.1858. 
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Ryc. 2. Pierwotny wygl d dworca w Pi awie Górnej. Po lewej widoczny telegraf 

optyczny (semafor) i budka dró nika. Dawniej wzd u  ka dej trasy pracowali liczni 

dró nicy, którzy informowali najbli sz  stacj  o przyje dzie poci gu. Do tego celu 

u ywali telegrafów optycznych przekazuj cych informacje za pomoc  ruchomych, 

widocznych z daleka poprzeczek. Komunikat odczytany z telegrafu brzmi: „Droga 

wolna dla poci gu nadje d aj cego z przeciwka” [1]. Litografia E.H. Hermanna, 

ok. 1858 r., zbiory Muzeum Okr gowego w Wa brzychu 

Ryc. 3. Panorama stacji z Góry Grzybowiec. Od lewej: budynek dworca, magazyn 

towarowy i dom pracowników stacji. Brak natomiast, powsta ej w pierwszych latach 

XX wieku, kolejowej wie y ci nie . Fragment widokówki z 1900 r., zbiory autora 
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W 1881 roku Kolej Górno l ska rozpocz a budow  linii drugorz dnych 

z Wroc awia przez Kobierzyce do Sobótki oraz ze Strzelina przez Kondrato-

wice i agiewniki do Niemczy. 13 lat pó niej (15 XI 1894 r.) otwarto ruch na 

szlaku Niemcza – Pi awa Górna (9,5 km d ugo ci), a cztery lata pó niej, po 

wybudowaniu odcinka agiewniki – Kobierzyce, Pi awa uzyska a bezpo-

rednie po czenie z Wroc awiem. 

Wzrost znaczenia stacji do 

rangi lokalnego w z a doprowa-

dzi  do jej rozbudowy. Pod koniec 

XIX wieku dwukrotnie powi k-

szono budynek dworca dobudo-

wuj c do po udniowej elewacji 

jedno, a do pó nocnej cztery nowe 

skrzyd a i parterow  przybudów-

k , w której otwarto dworcowy 

bufet. Za magazynem towarowym 

wzniesiono dla pracowników sta-

cji jednopi trowy budynek miesz-

kalny (obecnie ul. Kolejowa 10). 

W tym samym czasie zmieniono 

sygnalizacj  i postawiono dwie, 

funkcjonuj ce do dzi , pi trowe 

nastawnie: wykonawcz  (od stro-

ny Dzier oniowa) i dysponuj c

(przy przeje dzie kolejowym). Na 

pocz tku XX wieku przy budynku 

dworca wybudowano drewnian

wiat  peronow , a tak e po o on

nieopodal stacj  wodn  z pulsometrem i o mioboczn  wie  ci nie  do za-

opatrywania w wod  parowozów z linii kobierzyckiej i magistrali podsudec-

kiej
5
. W torze 11 zbudowano kana  oczystkowy do obrz dzania parowozów. 

Obok kana u zamontowano uraw wodny i zorganizowano dodatkowy sk ad

w gla, którego zapas dla linii bocznej ustalono wówczas na 240 ton. Ilo

ta wynika a z intensywnego ruchu pasa erskiego (pi  par poci gów do 

i z Wroc awia oraz jedna para relacji Pi awa – Niemcza – Pi awa) i towaro-

wego, który znacznie wzrasta  podczas jesiennych wykopków i kampanii 

                                                          
5
 W dniu 30 pa dziernika 2010 r. (podczas silnych wiatrów) odpad a po udniowa cz  drewnia-

nej g owicy kolejowej wie y ci nie .

Ryc. 4. Niszczej ca od lat wie a ci nie .

Fot. A. Kordasiewicz 
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cukrowniczej. Do tego celu s u y y place z ramp , waga wagonowa o mak-

symalnym pomiarze 30 ton i uraw adunkowy o ud wigu 20 ton. 

W pierwszych latach XX stulecia ruch towarowy by  tak du y, e jednoto-

rowa linia biegn ca z Górnego l ska przez Kamieniec Z bkowicki do Le-

gnicy nie by a w stanie go obs u y . Dlatego na prze omie lat 1907/08 podj -

to decyzj  o jej modernizacji i rozbudowie na dwutorow . Prace rozpocz y

si  w 1909 roku, a ruch dwutorowy na linii Jaworzyna l ska – Kamieniec 

Z bkowicki otwarto we wrze niu 1911 roku. Nied ugo potem wybudowano 

nowe perony: wyspowy dalekobie ny, przykryty wiat  wspart  na nitowa-

nych kolumnach (obecnie peron 1) i jednokraw dziowy dla linii kobierzyc-

kiej (obecnie peron 2). Wkrótce te  wbudowano przej cia podziemne b d ce 

wówczas standardem na liniach g ównych. W latach 1909 – 1911 kilka 

skrzy owa  z drogami polnymi przebudowano na bezkolizyjne mosty. Znaj-

duj ce si  przy nich strome pobocza zabezpieczono s upkami z granitu i sta-

lowymi linami. W drugiej dekadzie XX wieku w stron  Kamie ca Z bko-

wickiego kursowa o sze  poci gów, w tym dwa po pieszne i dwa wi tecz-

ne. Tyle samo je dzi o przez Niemcz  do Wroc awia, a oko o jedenastu do 

Jaworzyny l skiej. 

Oprócz ruchu dalekobie nego stacja obs ugiwa a tutejszy mocno rozwi-

ni ty przemys . By y to mi dzy innymi fabryki w ókiennicze Zimmermanna, 

Erxlebena i Scholkmanna; zak ady kamieniarskie Thusta i Hahnela, fabryka 

Hempla produkuj ca narz dzia i maszyny rolnicze oraz cegielnia, m yn 

i tartak. Nale y doda , e prze om XIX i XX wieku, a tak e lata poprzedza-

j ce pierwsz  wojn wiatow  by y najbardziej dynamicznymi w rozwoju 

stacji. Na ten sam okres przypada równie  najwi kszy wzrost przewozów 

pasa erskich. 

Lata 1916-1945 

Dzia ania spowodowane wybuchem pierwszej wojny wiatowej zahamo-

wa y na krótki czas kursowanie poci gów. Po kilku tygodniach powróci  ruch 

wraz z nowym rozk adem jazdy, który przewidywa  siedem par poci gów 

kursuj cych pomi dzy Nys  a Legnic  – ówczesnymi siedzibami w adz woj-

skowych. W 1918 roku z Dzier oniowa przez Pi aw  Górn  do Wroc awia 

wytrasowano jedynie dwie pary poci gów, z czego jeden kursowa  w dni 

robocze, a drugi dociera  tylko do Niemczy. W 1929 roku nadanie adunków 

wynios o 8 tys. ton, a przyj cie 22 tys. ton, odprawiono te  108 tysi cy (!) 

podró nych [6]. 

Lata trzydzieste i czterdzieste XX w., to okres najwi kszego nat enia 

ruchu na magistrali podsudeckiej. W pierwszej po owie lat trzydziestych na 
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odcinku Legnica – Kamieniec Z bkowicki kursowa o, zale nie od pory roku, 

od dziewi ciu do dziesi ciu par poci gów, a w 1939 roku trzyna cie, w tym 

dwa po pieszne. Od po owy lat 30. je dzi  specjalny poci g turystyczny, któ-

ry w dni wolne (w okresie lata i zimy) przewozi  pasa erów z Wroc awia do 

Dzier oniowa. Podobne kursy odbywa y si  równie  w pocz tkach lat 40. 

lecz ze wzgl du na ówczesn  sytuacj  ich liczba by a ograniczona [8]. 

W czasie II wojny wiatowej stacja obs ugiwa a tutejsze fabryki produkuj ce 

na potrzeby niemieckiej armii, a w styczniu 1945 roku by a przystankiem 

ko cowym dla transportów z KL Auschwitz. 

Lata 1945-1977 

W lipcu 1945 roku na szczeblu centralnym podpisano porozumienie 

ze Zwi zkiem Radzieckim o przej ciu przez Polskie Koleje Pa stwowe za-

rz du kolei na Ziemiach Odzyskanych. W pocz tkowym okresie wzd u  ma-

gistrali podsudeckiej (Jaworzyna l ska – Nysa) kursy poci gów odbywa y

si  nieprzerwanie. Linia wykorzystywana by a w znacznej mierze przez 

transporty wojskowe, a wskutek wysadzenia przez Niemców mostu kolejo-

wego na Zatorzu w Nowej Rudzie (linia K odzko – Wa brzych), jako wa ny 

szlak tranzytowy „wschód – zachód” dla transportów w gla [3]. W tym sa-

mym czasie dosz o do rozbiórki [kradzie y – przyp. autora] lewego toru na 

odcinku Nysa – Legnica przez „wyzwole cz ” Armi  Radzieck  i wywiezie-

nia go do ZSRR. Do dzi  po stacjonuj cych tu Rosjanach pozosta y problemy 

z podtopieniami piwnic w rejonie stacji. Mieszka cy uwa aj , e to dzie o

pijanych czo gistów, którzy przeje d aj c wielotonowymi czo gami pozarywali 

odwodnienia. 

Po obj ciu urz dowania przez administracj  polsk  Gnadenfrei zmieni o

nazw  na Pi awa Dwór, a stacja tymczasowo nazywa a si  Jerzchów. W 1947 

roku ujednolicono nazwy miejscowo ci i stacji na Pi awa Górna. Od lutego 

1946 roku stacja zacz a obs ugiwa  tutejsze zak ady, mi dzy innymi ko-

mi ski kamienio om sjenitu, Pa stwow  Fabryk  Przemys u Jedwabniczo – 

Galanteryjnego, Zak ad Przemys u Odzie owego, fabryk  sprz tu rolniczego, 

sk adnic  Gminnej Spó dzielni i sk ad drewna. W 1946 roku kursowa y przez 

Pi aw  dwa poci gi dalekobie ne oraz jeden na linii Bielawa Zachodnia – 

Dzier oniów – Kamieniec Z bkowicki i jeden na trasie agiewniki – Pi awa 

Górna – Kamieniec Z bkowicki. Wed ug rozk adu zimowego 1947/1948 

w kierunku Kamie ca je dzi o pi  poci gów osobowych, trzy w kierunku 

Jaworzyny l skiej i jeden na odcinku Dzier oniów – Pi awa Górna. 

Na prze omie lat 50. i 60. zlikwidowano poci gi lokalne rozpoczynaj ce

i ko cz ce bieg w Pi awie Górnej. Konsekwencj  tego by a rozbiórka 
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urawia na ko cu peronu 2. Prze om lat 1950/1960 rozpocz  bezpowrotnie 

er  funkcjonowania podmiejskiej komunikacji autobusowej na trasie Dzier-

oniów – Pi awa Górna, co skutkowa o spadkiem liczebno ci pasa erów ko-

lei na tym odcinku. Nie wp yn o to jednak na cz stotliwo  przewozów 

wzd u  magistrali podsudeckiej, których ustalony wówczas poziom – kilku-

nastu par na dob  – utrzyma  si  z niewielkimi zmianami do ko ca XX w. 

Jak dowiadujemy si  z „Urz dowego rozk adu jazdy poci gów”, w roz-

k adzie zimowym 1962/63 kursowa  poranny, dodatkowy poci g relacji 

Dzier oniów – Pi awa Górna. Prawdopodobn  przyczyn  wprowadzenia kur-

su by a ostra zima [nazwana „zim  stulecia” - przyp. autora], która spowo-

dowa a problemy z dojazdami autobusów. Rok 1963 to okres pierwszych 

zmian na stacji. Przyst piono wówczas do przebudowy urz dzenia sterowa-

nia ruchem kolejowym. Skutkiem tego zlikwidowano w pó nocnej g owicy 

semafor grupowy, który zast piono dwoma semaforami wyjazdowymi. 

W trakcie przebudowy zmieniono tak e lokalizacj  pozosta ych semaforów 

wyjazdowych i odsuni to semafory wjazdowe, co pozwoli o uzyska  wi ksz

d ugo  torów dla jazd manewrowych. W po owie lat 60. w pó nocnej cz ci 

stacji (tor 10.) wybudowano wysok  ramp  do mechanicznego za adunku 

kruszywa z kamienio omu w Ko minie. W tym samym okresie rozebrano 

drewnian  wiat  przy budynku dworca, a tak e dawny kiosk peronowy wy-

korzystywany wówczas jako podr czny warsztat i schronisko s u by czno-

ci i zabezpieczenia ruchu. Do dzi  pozosta  po nim lad w brukowanej na-

wierzchni peronu 1. Na prze omie lat 1967/68 zlikwidowano tak e dworcowy 

bufet, który przez blisko 60 lat s u y  pasa erom. W tamtym czasie, a tak e

w nast pnych dziesi cioleciach, przyje d a  tu codziennie z Kamie ca po-

ci g zbiorowy
6
, który po zabraniu wagonów ze stacji w Dzier oniowie od-

je d a  rano przez Kobierzyce do Wroc awia Brochowa, by oko o po udnia 

powróci  z nowym sk adem wagonów [7]. 

Lata 1977-2010 

W lipcu 1977 roku, podczas intensywnych opadów deszczu, obsun  si

na tory fragment skarpy tu  przed sztucznym w wozem w Górze Koguciej. 

Zdarzenie to spowodowa o wstrzymanie na pewien czas ruchu poci gów.  

W tym czasie pasa erowie musieli si  przesiada  do specjalnych autobusów 

kursuj cych pomi dzy pi awsk  a dzier oniowsk  stacj .

Pogarszaj cy si  stan nieremontowanych torowisk do Wroc awia spowo-

dowa , e na pocz tku lat 80. XX w. z Dzier oniowa przez Pi aw  Górn  do 

                                                          
6
 Poci g zbiorowy – lokalny poci g towarowy, zabieraj cy wagony z kolejnych stacji na trasie. 
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Wroc awia je dzi y tylko 2 pary poci gów na dob , przy czym ta 73 km po-

dró  zajmowa a wówczas przesz o trzy godziny, podczas gdy jeszcze w ko -

cu lat 50. XX w. trwa a godzin  i trzy kwadranse [9]. 

W 1986 roku ywio y natury kolejny raz da y o sobie zna . W dniu  

19 czerwca tego roku huraganowy wiatr zerwa  praw  (patrz c od ul. Kole-

jowej) cz  dachu z budynku dworca zwalaj c go na tory. Niestety, podczas 

remontu nie przywrócono mu ju  pierwotnego kszta tu. W tym samym roku 

zamkni to ruch na trasie agiewniki – Pi awa Górna. Powodem by  z y stan 

torowisk i zwi zane z tym ograniczenie pr dko ci do 20 km/h. Po remoncie 

ponowne otwarcie tego odcinka nast pi o dopiero w 1989 roku. Wówczas 

czas przejazdu skróci  si  dwukrotnie, a w rozk adzie pojawi y si  „a ”

4 pary (na dob !) poci gów relacji Wroc aw – Jaworzyna l ska i Wroc aw – 

Dzier oniów. Niestety, po dwóch latach zlikwidowano po ow  po cze .

Pod koniec lat 80. poci to na z om uraw adunkowy i uraw wodny na 

ko cu peronu 1. Lata 90. przynios y kolejne zmiany. Na pocz tek zamkni to 

Ryc. 5. Poci g specjalny z parowozem Tr 5 – 65 wje d a lini  kobierzyck  do Pi awy 

Górnej w dniu 12 pa dziernika 1995 r. Po prawej tor magistrali podsudeckiej. 

Fot. Markus Fischer 
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posterunek dy urnego ruchu. Potem zrezygnowano mi dzy innymi z utrzy-

mywania warsztatu elektrycznego, s u by zabezpieczenia i schroniska. Jakby 

tego by o ma o, w listopadzie 1995 roku zawieszono przewozy kolejowe do 

Kobierzyc, a tak e cz  ruchu towarowego na linii Katowice – Legnica
7
. Od 

tego czasu pi awska stacja by a czynna od godz. 4:30 do 20:30. Czasami or-

ganizowano na trasie Wroc aw – Pi awa – Jaworzyna l ska kursy zabytko-

wymi parowozami (ryc. 5). W czerwcu 1999 roku PKP przekaza y kas  bile-

tow  w ajencj , a 7 grudnia 2000 roku ostatecznie j  zamkni to. Brak pra-

cowników stacji, w tym czuwaj cego nad pomp  dy urnego elektryka, spo-

wodowa  powolne zalewanie podziemnego przej cia, które do niedawna 

przypomina o p ywaj cy mietnik. 

Dopiero od wiosny 2002 roku, dzi ki rozpocz ciu modernizacji linii E30, 

zacz to kierowa  t dy cz  poci gów towarowych. Obecnie (2010 r.) prze-

je d a przez Pi aw  przeci tnie od 25 do 33 poci gów na dob . Dalekobie ne 

ci kie sk ady, oprócz kruszyw z kopalni, przewo  w giel, koks i wyroby 

hutnicze. Nale y zaznaczy , i  przez znaczn  ró nic  wysoko ci pomi dzy 

stacj  Pi awa Górna a Wzgórzami Gilowskimi, nachylenia przekraczaj  na 

tym odcinku 10‰. W rezultacie ww. sk ady zabezpieczane s  przed rozerwa-

niem lokomotywami popychaj cymi. 

Wzmo ony ruch spowodowa , e od wrze nia 2003 roku stacja – oprócz 

dworca – znów jest czynna ca  dob . Rok 2003 by  tak e ostatnim, gdy 

przez Pi aw  kursowa y sk ady dalekobie ne. W ród nich by y kursy relacji 

Jelenia Góra – Kraków i Legnica – Katowice (poci g zatrzymywa  si  na 

ka dej stacji i przystanku). Obecnie (2010 r.) ruch pasa erski obs ugiwany 

jest przez autobusy szynowe (7 poci gów na dob ) kursuj ce jedynie pomi -

dzy Legnic  a Kamie cem Z bkowickim, K odzkiem G ównym i K odzkiem 

Miasto. Niestety, zdarzaj  si  sporadyczne przypadki, kiedy szynobusy nie 

kursuj , co skutkuje spadkiem frekwencji i coraz cz stszym brakiem zaufania 

do kolejnych, szkodz cych sobie nawzajem, niezale nych spó ek kolejowych 

obs uguj cych przewozy pasa erskie. 

Od 2007 roku tory stacyjne wykorzystywane s  w wi kszo ci przez Ko-

palni  „Pi awa Górna” nale c  do Dolno l skich Surowców Skalnych S.A. 

(dalej DSS)
8
. W 2009 roku ze rodków PKP Polskie Linie Kolejowe 

                                                          
7 Decyzj  o likwidacji linii Kobierzyce – Pi awa Górna podj  Minister Infrastruktury 

7.09.2005 r. na wniosek PKP PLK S.A. 
8 Obecnie przewa aj ca cz  kruszyw produkowana przez Dolno l skie Surowce Skalne S.A. 

dostarczana jest do odbiorców drog  kolejow . Sta o si  tak w 2009 roku po uruchomieniu 

przy kopalni ponad kilometrowej bocznicy kolejowej. Nale y doda , e w latach 2007 – 2009, 

kiedy plac adunkowy wykorzystywany by  przez DSS, zlikwidowano na nim drewniane s upy 
o wietleniowe, pochodz ce prawdopodobnie z okresu rozbudowy stacji oko o 1911 r. 
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Ryc. 4. Wspó czesny wygl d dworca. Fot. A. Kordasiewicz

i przedsi biorstwa DSS wykonano remont przej cia podziemnego, odnowio-

no semafory, a tak e po wymianie podk adów z drewnianych na betonowe, 

przywrócono do u ytku tor 2. wykorzystywany mi dzy innymi przez poci gi 

wahad owe wyje d aj ce z kopalni w kierunku Kamie ca Z bkowickiego
9
.

Wobec ogromnych z ó , których okres wydobycia szacuje si  na oko o 40 

lat, byt pi awskiej stacji nie jest raczej zagro ony. Podobnie rzecz si  ma  

z zabytkowym budynkiem stacyjnym, który w przeciwie stwie do wielu dol-

no l skich dworców przetrwa – miejmy nadziej  – jeszcze wiele lat. 

Autor sk ada podzi kowania dr. Tomaszowi Przerwie 

                                                          
9 Oprócz odwodnienia i remontu przej cia podziemnego pomalowano i przeszklono stalowe 

zadaszenia nad zej ciami do tunelu; zamontowano równie  nowe lampy. 
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